
Návštěvní hodiny: 
ST 10.4.2019 od 9:00 hod. do 16:00 hod. 
ČT 11.4.2019 od 10:00 hod. do 18:00 hod (showroom TECNOTRADE), 
      od 19:00 hotel Cosmopolitan Brno (slavnostní večeře s doprovodným programem) 
PÁ 12.4.2019 od 10:00 hod. do 14:00 hod. 
Místo konání:  TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., Blanenská 1965, Kuřim

Na výstavní ploše 2500 m² budete moci shlédnout téměř dvě desítky CNC obráběcích strojů
z portfolia společnosti DOOSAN včetně ukázek obrábění, 3D tiskárny a robotizovaná pracoviště. 
Součástí Dnů otevřených dveří budou také expozice našich obchodních partnerů a dodavatelů.

Srdečně Vás zveme na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
OPEN HOUSE TECNOTRADE 2019 

Ve dnech 10. 4. – 12. 4. 2019

Třískové obrábění, Efektivní výroba, CNC Obráběcí stroje,
Technologie na klíč, Robotizace, Automatizace, Digitalizace výroby, SERVIS

PRODEJNÍ AKCE 
Ke každé závazné objednávce na CNC obráběcí stroj podepsané v průběhu OPEN HOUSE 2019
obdržíte při dodávce stroje stolní 3D tiskárnu WINBO jako dárek! 

Speciální slevy na vystavované CNC obráběcí stroje a 3D tiskárny! 

Akce zápůjčka robotické buňky na 3 měsíce ZDARMA!

Z řad spoluvystavovatelů potvrdili svoji účast dodavatelé:
• nástrojů pro CNC obráběcí stroje, 
• podavačů tyčí, 
• otočných stolů, 
• upínacích magnetů, 
• odlučovačů mlhoviny, 
• přípravků pro mytí a odmaštění, 
• chladicích kapalin, olejů, 
• odsávacích zařízení, 
• CAD/CAM systémů. 

Pracovní diskuze a prezentace jednotlivých strojů budou probíhat průběžně po celou dobu OPEN HOUSE. 

DOPROVODNÝ PROGRAM OPEN HOUSE TECNOTRADE 2019 ve čtvrtek 11. 4. 2019

Od 11 hodin a od 14:30 hodin komentované prohlídky prezentovaných CNC obráběcích strojů a obrábění

Ovládání robotické buňky – ROBOTEC – ANEB je to tak SNADNÉ!

Prohlídky nově otevřené kuřimské štoly. Štola byla vybudovaná v 2. polovině roku 1944 kvůli přesunu
průmyslové a zbrojní výroby Zbrojovky do podzemních objektů. Výroba zde nikdy realizována nebyla,
ale štoly sloužily pro úkryt civilního obyvatelstva. V roce 2018 zpřístupněna 1 štola. ZVEME zájemce
k její návštěvě. 

Ukončení OPEN House 2019 v Kuřimi 11. 4. v 18:00 hodin. 
Přesun účastníků k večernímu programu do hotelu Cosmopolitan Brno

VEČERNÍ PÁRTY
Od 19:00 Prezentace TECNOTRADE a DOOSAN 
Od 20:00 Slavnostní večeře s doprovodným programem 

Celodenní občerstvení bude zajištěno. Večeře a večerní program se bude odehrávat v Brně,
v hotelu Cosmopolitan. Případné ubytování si každý účastník hradí sám přímo v hotelu,
který po Vašem potvrzení účasti rádi zajistíme.


